(ι) Με το παρόν Διάταγμα καθορίζεται ως ανώτατη χονδρική και λιανική τιμή
πώλησης, η τιμή που σημειώνεται στον πιο κάτω πίνακα για κάθε είδος
προϊόντος, από την 24η Μαρτίου 2020 και ώρα 06:00 π.μ. και μέχρι τα μεσάνυχτα
της 30ης Απριλίου 2020:
Περιγραφή Προϊόντος

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ
Ane Medic - Αντισηπτικό Gel 300ml
Ane Medic - Αντισηπτικό Gel 1L
Bienclair – Αντισηπτικό spray 100ml
Bienclair – Αντισηπτικό spray 500ml
Fami Sanitizing Hand Gel, 80ml
ΜΑΣΚΕΣ**
Απλές Μάσκες Χειρουργικές***

Ανώτατη Χονδρική
Τιμή Πώλησης*
€

Ανώτατη
Λιανική
Τιμή
Πώλησης*
€

2,38
7,14
3,07
6,40
2,38

3,21
9,64
3,70
7,70
3,21

27,37 τα 50 τεμάχια

0,70 το τεμάχιο

* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
** Εξαιρούνται οι εταιρείες που προμηθεύονται μάσκες για ιδία χρήση και οι
οποίες δεν θα προβούν σε λιανική πώλησή τους.
*** Η παρούσα καταχώρηση, αντικαθιστά την αντίστοιχη καταχώρηση για Απλές
Μάσκες Χειρουργικές στο Κ.Δ.Π. 102/2020.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
17.3.2020.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
13.3.2020.

(ii) Η παράγραφος 2(α) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για
Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 4)
του 2020 – Κ.Δ.Π. 102/2020, ισχύει μέχρι την 30η Απριλίου 2020.
(iii) Με το παρόν Διάταγμα, εξουσιοδοτούνται οι λειτουργοί της Υπηρεσίας
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
όπως προβαίνουν σε έλεγχο των τιμών πώλησης για τη διασφάλιση της
εφαρμογής των διατάξεων των εκδοθέντων από τον Υπουργό Υγείας
Διαταγμάτων, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτων τιμών πώλησης
συγκεκριμένων ειδών προϊόντων.
(κ) Από την 24η Μαρτίου 2020 η ώρα 6.00 μ.μ. και μέχρι τα μεσάνυχτα της 13ης
Απριλίου 2020 αποφασίζεται η σηματοδότηση της απόστασης που πρέπει να
τηρείται από τους πολίτες κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησής τους στα ταμεία εντός
των καταστημάτων και στις ουρές αναμονής εκτός των καταστημάτων, σύμφωνα
με την παράγραφο 2(δ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για
Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 2)
του 2020. Οι ιδιοκτήτες των υποστατικών οφείλουν να προβούν σε όλες τις
αναγκαίες σηματοδοτήσεις.
4.
Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,
Υπουργός Υγείας.

